
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
คร้ังท่ี 8/2551 

วันจันทรท่ี  25  สิงหาคม  2551  เวลา  09.30 น. เปนตนไป 
ณ  หองประชมุวารินชําราบ    ชั้น  3  สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

_______________________ 
 
ผูมาประชุม 
1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นายสุภชัย  หาทองคํา                   ประธานกรรมการ 
2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข         กรรมการ 
3.  (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร   บุญพราหมณ                 กรรมการ 
4.  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร นายธนาตย  เดโชชัยพร           กรรมการ 
5.  (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยจิรวฒัน  สุทธิแพทย         กรรมการ 
6.  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร  ผูชวยศาสตราจารยกิติพร    โชประการ              กรรมการ 
7.  (แทน)คณบดีคณะบรหิารศาสตร นางสริญญา  พินิจชัย           กรรมการ 
8.  รักษาราชการแทนคณบดคีณะรัฐศาสตร  ศาสตราจารยพิเศษ ยวุัฒน  วุฒิเมธ ี         กรรมการ 
9.  (แทน) รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกตฯ นางสาวปยะนันท  กรินรักษ          กรรมการ 
10. (แทน) ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ นางสุภาพร  ธีระพงษสวัสดิ์                              กรรมการ 
11. ประธานสภาอาจารย   ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ              กรรมการ 
12. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นางจุรีวรรณ  สายสมาน         กรรมการ  
                   
ผูไมมาประชมุ 
1. อธิการบดี    ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ         ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์        ติดราชการ 
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา         ติดราชการ 
4. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา           ติดราชการ 
5.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน         ติดราชการ 
 
ผูรวมประชุม 
1.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง  รักษาการในตาํแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่
2.  นางสาวสิริรัตน  วงษทอง  บุคลากร 
3.  นางสาวฐิตยิาภรณ  บั้งทอง  นิติกร 
4.  นายอภนิันท  ศรีศิริ   อาจารย  คณะนิติศาสตร 
5.  พันเอกวรสิทธิ์  เจริญพุฒ  อาจารย  คณะรัฐศาสตร   

/6.  นายศรัณยธร...   
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6.  นายศรัณยธร  ปนคํา   บุคลากร  คณะบริหารศาสตร 
 
เปดประชุมเวลา  09. 45 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  แจงที่ประชุมเพือ่ทราบ  จํานวน  2  เร่ือง  ดังนี้ 
   1.  ทานอธิการบดีติดราชการที่จังหวดั จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร
ดําเนินการประชุมแทน 

2.  ตามที่ไดมกีารตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551  มาบังคับใช นัน้  ในพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดเพิม่เติมจาก
ฉบับ พ.ศ. 2547  ดังนี ้  

2.1 คํานิยามของ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับ 
การจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน  หรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา   
   2.2  กําหนดใหการบริหารงานบุคคลและการดําเนนิการทางวินยัสําหรบัพนักงาน
เปนไปตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี   7/2551    
  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่  7/2551  เมื่อวันที่  11  กรกฏาคม  2551 
 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
   ไมมี 
 

/ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชาํนาญการ 
ตามที่ นางอมร  วิชัยวงศ   ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  6  ระดับ  6   สังกัด 

งานกิจการนักศึกษา   กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี   ไดยืน่ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการศึกษา  ชํานาญการ ระดับ 7-8   นั้น   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  10/2550           
เมื่อวันที ่ 9  พฤศจิกายน  2550  มีมติใหผูที่ยื่นขอผลงานหลังวันที ่ก.พ.อ.  มีผลบังคับ   ใชหลักเกณฑ วิธีการ 
ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ   ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ  
ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคณุลักษณะเพิ่มเติม นั้น 

      บัดนี้  คณะกรรมการกลัน่กรองไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน 
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว  ประธาน  จงึเสนอ       
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให  นางอมร  วิชยัวงศ   ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  6  ระดบั  6  เลขที่ประจําตําแหนง 
373 อัตรา 17,220.-บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา   กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี ดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา  7  ระดับ  7   ชํานาญการ  อัตราเงินเดือน   17,220.-บาท   เลขท่ีประจําตําแหนงและ 
สังกัดเดิม ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  27  กันยายน  2550 

 
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  
 
 
 

5.2 ขอกําหนดตาํแหนงนักวชิาการพัสดุเชี่ยวชาญ ระดับ 9 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร  ขอกําหนดกรอบตําแหนงนักวชิาการพัสดุ เชีย่วชาญ  

ระดับ 9  เนื่องจากหลักเกณฑเดิมที่ ก.ม.  มิไดอนุมัติกําหนดใหมีตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 6 ,7-8  
ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ  ระดับ  9   ในตําแหนงดังกลาว 
 

/ขอเสนอเพื่อพิจารณา... 
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา 

   1.  เดิม  ก.ม. มิไดอนุมัติใหกําหนดความจาํเปน ใหมีนักวิชาการพัสดุ  เชี่ยวชาญ   
ระดับ 9 

 2. ก.พ.อ. มอบใหสภามหาวิทยาลัย พิจารณา กําหนดตําแหนงชํานาญการ 
เชี่ยวชาญ  เชีย่วชาญพิเศษ ไดตามหลักเกณฑ และวิธีการเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้  อยูระหวางนําเสนอขอบังคับ 
     3.  เหตุผลและความจําเปน และภารกิจที่คณะวิทยาศาสตรนําเสนอ  ตามบันทึก 
ที่ ศธ 0529.7.12/7754  ลงวันที่  28 ก.ค. 2551  ควรมีขอมูลเพิ่มเติม อาทิโครงสรางภาระหนาที่  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  ฯลฯ 
   4.  เห็นควรชะลอเรื่อง  หากสภามหาวิทยาลัยกําหนดหลกัเกณฑ และวธีิการ
เรียบรอยแลว  จึงดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  
   
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
   -  เปรียบเทยีบหลักเกณฑ ก.ม.เดิม และประกาศ ก.พ.อ. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นควรใหชะลอการดําเนินการไวกอน  เนื่องจากขณะนี้สภามหาวิทยาลัยยงัมิได
กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการการกําหนดตําแหนงชาํนาญการ  เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ  และโครงสราง
กรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักเกณฑวิธีการการกําหนดตาํแหนงและ
โครงสรางกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยแลว  จึงดําเนนิการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   อีกท้ัง  การกําหนด
ตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษ  ระดับ  9  จะตองมอีงคประกอบ  ดังนี ้
    1.  กําหนดหนาท่ีปฏิบตัภิารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา 

      2. กําหนดตัวชี้วัดภาระงานของหนวยงานและลักษณะหนาท่ีความรบัผิดชอบและ
คุณภาพงานของตําแหนงซึ่งเปนพื้นฐานสาํคัญท่ีจะเปนตัวกําหนดความยุงยากและความซับซอนของงาน 
ความรูความสามารถ  ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญที่ตองการสําหรับตําแหนง  ท้ังนี้  ลักษณะหนาท่ี
ความรับผดิชอบและคุณภาพงานของแตละระดับตําแหนงตองมีมาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑ คือ 

                          ตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญและระดับความเชี่ยวชาญพิเศษ  ลักษณะงานตองปฏิบตัิ
โดยผูมีความรู ทฤษฎ ี หลักวิชา  หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรอืเฉพาะทาง  และเปนงานเชงิพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานพฒันาทฤษฎี  หลักการความรูใหม  ซ่ึงตองมกีารวิจัยเก่ียวกับงาน 
 

/เฉพาะดาน... 
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เฉพาะดานหรอืเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบตัิ  โดยตองประยุกตทฤษฎีแนวความคิดใหม
เก่ียวกับเนื้อหาของงาน  เพือ่แกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงานตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนาํ หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสงูระหวาง
สาขาที่เก่ียวของ   

ดังนัน้  ในการการขอกําหนดตําแนงนักวชิาการพัสดุ  เชี่ยวชาญ  ระดับ  9  จึงควรมี 
ขอมูลเพิ่มเติม  อาทิ  โครงสรางภาระหนาที่  ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  ภาระงานหรือผลงานที่ผานมา  และภาระ
งานในอนาคต  เปนตน 
   

5.3 ขอทบทวนการบรรจุนักเรียนทุนเพื่อเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2551  เมื่อวันที่     

18  เมษายน  2551  มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานซึ่งเดิมเปนของนกัเรียนทนุสาขาฟสิกส  
ราย  นายชานนท  เพชรรัตน  ที่ผิดเงื่อนไขการรับทุน  เพือ่บรรจุ  นางสาวกาญจนา  ศวิเลิศพร  นักเรยีนทุน 
พสวท. สาขาฟสิกส  ซ่ึงคณะไดทําการจางเปนลูกจางชัว่คราวตั้งแตวันที่  7  สิงหาคม  2550  แทน  นั้น 
   เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร  ไดพิจารณาคณุสมบัติของบุคลากรในสังกดัแลวเห็นวา  
นางสาวกาญจนา  ศิวเลิศพร  เปนผูมีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเห็นควรสนับสนุนและ
สงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  คณะจึงแจงชื่อ นางสาวกาญจนา  ศิวเลิศพร  เปนผูเขารับการคัดเลือก
เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ  ประจําป 
2551 ในระดับปริญญาเอก   สาขาฟสิกส  แตเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองเปนพนักงาน
ของรัฐและพนจากการทดลองปฏิบัติงานแลวเทานัน้   คณะวิทยาศาสตร  จึงเห็นวาหากบรรจุ   
นางสาวกาญจนา ฯ  ในวันที่  18  เมษายน  2551  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติ  จะทําใหบุคคล
ดังกลาวขาดคณุสมบัติในการรับทุน  ดังนัน้  เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถรับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกได   

คณะวิทยาศาสตร  จึงขอทบทวนวันบรรจุ  นางสาวกาญจนา  ศิวเลิศพร   
จาก  วันท่ี  18  เมษายน  2551  เปน  วันท่ี  1  ตุลาคม  2550  ซ่ึงเปนวันท่ีกรอบอัตรากําลังของ  นายชานนท  
เพชรรัตน  ไดรับการอนุมัต ิ
 
   ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   1.  คณะวิทยาศาสตร  ไดจาง  นางสาวกาญจนา  ศิวเลิศพร   นักเรียนทุนพสวท.   
เปนลูกจางชัว่คราวในตําแหนงอาจารย  ตั้งแตวนัที่  7  สิงหาคม  2550  เนื่องจากในขณะนั้นคณะไมมีกรอบ
อัตรากําลังสําหรับการบรรจุนักเรียนทุนเพือ่ชดใชทุน  จึงไดจางเปนลูกจางชั่วคราวไปพลางกอน  และไดทํา
การประเมินทดลองปฏิบัติงาน  ซ่ึงบุคคลดังกลาวไดผานประเมินทดลองปฏิบัติงานขณะเปนลูกจางชั่วคราว
แลวตั้งแตวันที่ 20  พฤศจิกายน  2550 
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   2.  นางสาวกาญจนา  ศิวเลิศพร  ไดรับคัดเลือกเปนผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร
ใหกระทรวงวทิยาศาสตรฯ ไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ  ประจําป  2551  ตามความตองการของภาควิชา
ฟสิกส  คณะวทิยาศาสตร  ไปศึกษาในสาขาฟสิกส  เนน  Experiental Physics   ซ่ึงไดไปรายงานตวั  ณ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  และเขารับการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพรอม
กอนเดนิทางไปตางประเทศแลว      

 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากกอนวันท่ี  18  เมษายน  2551  เปนกรอบอัตราของ  นายชานนท         
เพชรรัตน  หากบรรจุกอนวันท่ี  18  เมษายน  2551  จะทําใหกรอบอัตรานี้มีผูครองมากกวาหนึ่งคน   จึงเกิด
ปญหาในขอกฎหมาย  จึง ไมอนุมัติการบรรจุ  นางสาวกาญจนา  ศิวเลิศพร  เปนพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษายอนหลัง 
 

5.4 ขออนุมัตปิรับวุฒิพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่  นางรัชดาภรณ  จันทาศรี   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 7  อัตราเงินเดือน  16,910.-บาท   สังกัดภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตรศาสตร   
ลาออกจากราชการ ตั้งแตวนัที่  1  กันยายน  2550  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจาง  นายสุทิน  พรหมโชติ  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สังกัดภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตรศาสตร  ในคุณวุฒิ
ปริญญาโท  อัตราคาจางแรกบรรจุ  9,700.-บาท  คาสวัสดิการ  5,446.-บาท  ตั้งแตวนัที ่ 20  มีนาคม  2551  
ทดแทนอัตราดังกลาว นัน้ 
   เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  คุณวุฒิวทิยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพืชสวน  โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตั้งแตวนัที่  27  มิถุนายน  
2551  คณะเกษตรศาสตร  พิจารณาแลววาความรูความสามารถของบุคคลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนและงานดานวชิาการของมหาวิทยาลัย 
   คณะเกษตรศาสตร  จึงขออนุมัติปรบัวุฒกิารศึกษาของ  นายสุทิน   พรหมโชติ จาก  
คุณวุฒิปริญญาโท  เปน  คุณวุฒิปริญญาเอก  ในอัตราคาจาง  13,110.-บาท  คาสวัสดกิาร  7,420.-บาท  ตั้งแต
วันท่ี  27  มิถุนายน  2551 
   ขอมูลประกอบการพิจารณา 
   ตามประกาศรบัสมัคร  เร่ืองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนกังานตําแหนง
อาจารย  สังกดัคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2550   กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  วา “ไดรับปริญญาโท หรือเอก  ทางดานพืชสวน”   ซ่ึงผูผานการคัดเลือก  คือ     
นายสุทิน  พรหมโชติ  ไดใชคุณวุฒิปริญญาโทในการสมคัรเขาปฏิบัติงาน ภายหลังสภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรอนุมัติปริญญา  ตั้งแตวนัที่  27  มิถุนายน  2551     
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มติท่ีประชุม  อนุมัติปรับวฒุิการศึกษาของ  นายสุทิน  พรหมโชติ  เปนคุณวุฒปิริญญาเอก  ตั้งแต
วันท่ี 27  มิถุนายน  2551 
 

5.5  การบริหารงานบคุคลสําหรับพนักงานในสถาบันอดุมศึกษาที่จางดวยเงินรายได 
ตั้งแตป  2542  มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงไดจางพนักงานทดแทนอัตราขาราชการ 

ที่วางลง  โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงนิอดุหนนุ  รายการคาใชจายบุคลากร  
สําหรับจางพนักงานดังกลาว  เมื่อไมสามารถบรรจุขาราชการได  และงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรก็มีจํากัด  
ในขณะที่จํานวนนกัศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัยมมีากขึ้น  ทําใหมหาวิทยาลัยตองจางพนักงานและ
ลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินรายได  ปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพนักงานทีจ่างดวยเงินรายได  จํานวน  
264  คน  โดยแบงเปนพนักงานที่ผานกระบวนการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  จํานวน  149  คน   และ
พนักงานที่มาจากการปรับสถานภาพจากลูกจางชั่วคราว  จํานวน  115  คน   
   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)  
ดําเนินการอยู  2  แนวทาง  คอื  1)  บรรจุจากนักเรยีนทุนรัฐบาล   2) โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
โดยตรง  โดยพนักงานจะไดรับเงินคาจางแรกบรรจุ   คาสวัสดิการ  และเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว 
   แตปจจุบนัคาตอบแทนสําหรับพนักงานทีจ่างดวยงบประมาณหมวดเงนิอุดหนนุ  
รายการคาใชจายบุคลากร  และเงินรายไดมคีวามแตกตางกัน  คือ 
 

พนักงานทีจ่างโดย 
คาตอบแทน 

เงินงบประมาณ เงินรายได 
1.  คาสวัสดิการ ไดรับ ไดรับ ยกเวน  พนักงานที่มาจากการปรับ

สถานภาพจากลูกจางชั่วคราว   ในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี  สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  คณะเกษตรศาสตร และโครงการ
จัดตั้งสาํนักบริหารทรัพยสินฯ จํานวน  48 ราย 

2.  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ไดรับ ไมไดรับ 
 
   ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547  และ
แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551  กําหนดวา 

มาตรา  4  คํานิยามของ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”      หมายความวา  บุคคล 
ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผนดิน  หรือเงนิรายไดของสถาบันอุดมศึกษา   

/มาตรา  22... 
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   มาตรา  22  แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการใหใชวิธีการสอบแขงขัน  หรือสอบคัดเลือก 
   มาตรา  65/1  กําหนดใหการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเปนไปตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกาํหนด    
   ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานทีจ่างจากเงินงบประมาณ      
ทั้งสองประเภทเปนไปในแนวทางเดียวกนั  และเพื่อเปนการชวยเหลือคาครองชีพของพนักงานทีมี่แนวโนม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ  กอปรกับเพื่อเปนขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน  ลดความขัดแยงระหวางบุคคลและ
หนวยงาน และลดอัตราการโอนยายเปลีย่นงานอันกอใหเกิดความสญูเสียตอหนวยงาน 
 
   รองอธิการบดฝีายบริหาร  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา  ดงันี้ 

1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานที่จางดวยเงนิรายได  ตามมติครม.  

เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2551  และวนัที่  17  มิถุนายน  2551  คือ  “ พนักงานที่ไดรับคาจางไมถึงเดือนละ  
11,700.- บาท  ใหไดรับเงินเพิ่ม การครองชีพช่ัวคราวเดอืนละ  1,500.- บาท  แตเมื่อรวมกับคาจางแลว  ตองไม
เกินเดือนละ  11,700.- บาท 
 กรณีเงินทีไ่ดรับตามวรรคหนึ่งรวมกนัแลวไมถึงเดือนละ  8,200.-บาท  ใหพนกังานไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราวเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกจนถงึเดือนละ 8,200.-บาท  ทั้งนี้  ใหมีผลตั้งแตวนัที่  1  พฤษภาคม  
2551  เปนตนไป” 
 
   ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขณะนีพ้นักงานที่จางดวยเงนิงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  รายการคาใชจาย 
บุคลากร ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  ตามหลักเกณฑเดมิ  คือ  “ พนักงานทีไ่ดรับคาจางไมถึงเดือนละ  
11,000.- บาท  ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ  1,000.- บาท  แตเมื่อรวมกับคาจางแลว  ตอง  
ไมเกินเดือนละ  11,000.- บาท 
  กรณีเงินทีไ่ดรับตามวรรคหนึ่งรวมกนัแลวไมถึงเดือนละ  7,700.-บาท  ใหพนกังานไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพิม่ขึ้นจากคาจางอีกจนถึงเดือนละ 7,700.-บาท  ทั้งนี้  มีผลตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  
2550  เปนตนไป” 
   เนื่องจากงบประมาณที่สํานกังบประมาณจัดสรรใหสําหรับการจางพนักงานในแต
ละปงบประมาณนั้น   มไิดจดัสรรใหสําหรับการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ตามมติครม. เมื่อวันที่  
13  พฤษภาคม  2551  และวนัที่  17  มิถุนายน  2551  และคุณโอภาส  เขียววิชัย   ที่ปรึกษาดานระบบบริหาร   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แจงวาขณะนี้  สกอ.  อยูในระหวางการประสานงานกับ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  และเสนอให ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณสําหรับการปรับเพิ่มดังกลาว  ซ่ึงที่ผานมา 
ครม. จะอนุมตัิใหยอนหลังตั้งแตวนัที่ ครม. มีมติอนุมัตสํิาหรับขาราชการและลูกจางประจํา 
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มติท่ีประชุม    อนุมัติใหพนักงานที่จางดวยเงินรายไดไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตั้งแตวันที่  
1  พฤษภาคม  2551  เปนตนไป  ท้ังนี้  สําหรับหนวยงานที่มิไดกันงบประมาณไวในปงบประมาณ  2551  ให
จัดทําประมาณการงบประมาณที่ตองใช  และหากพิจารณาแลวงบประมาณไมเพียงพอ  ใหแจงมหาวิทยาลัย
เพื่อจะไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนบัสนุน  และในปงบประมาณตอไปใหหนวยงานจัดสรรงบประมาณ
ไวสําหรับกรณีนี้ดวย  โดยมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  จัดทําหนังสือสํารวจงบประมาณไป
ยังหนวยงานตาง ๆ  และหากหนวยงานไดใหคาตอบแทนหรือเงินชวยเหลืออ่ืน ๆ  นอกเหนือจากขางตน  ขอให
ระบุรายละเอียด  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 
 
       2.  คาสวัสดิการสําหรับพนักงานที่จางดวยเงินรายได  ตามแนวทางเดียวกับ
พนักงานที่จางดวยเงินงบประมาณ 
  
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีความเห็นวาควรกําหนดสวัสดกิารใหเปนไปในแนวทางเดยีวกับพนักงาน
ท่ีจางดวยเงนิงบประมาณ  แตเนื่องจากจําเปนตองใชงบประมาณมากพอสมควร  ท่ีประชุมจึงมีมติให
หนวยงานไปทบทวนการจายคาสวัสดิการตามแนวทางเดียวกับพนักงานที่จางดวยเงนิงบประมาณ               
วาหนวยงานมงีบประมาณเพียงพอสําหรับกรณีนี้หรือไม  คณะจะสามารถจัดสรรงบประมาณใหไดเทาไหร  
และคณะไดใหเงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม  โดยใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ีจัดทํา
หนังสือสํารวจงบประมาณไปยงัหนวยงานตาง ๆ  โดยอาจจะตองเรียนเชิญคณบดีรวมประชุมพิจารณาหารือ
อีกคร้ัง  แลวจึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
       
       3.  การปรับปรุงหลักเกณฑ  และวิธีการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย   โดยใชวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  แลวแตกรณี   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑ  และวิธีการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย   โดยใชวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  แลวแตกรณี  โดยมอบหมายใหโครงการจัดตัง้
กองการเจาหนาท่ี  และโครงการจัดตัง้กองกฎหมาย  ดําเนินการจัดทําประกาศแกไข  แลวเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา 
 
 

/ระเบียบวาระที่  5.6… 
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5. 6  รางกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน   
สถาบันอุดมศกึษา   

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547   
มีผลใชบังคับ  ตั้งแตวนัที่  13  พฤศจิกายน 2547  เปนตนไป  ซ่ึงจากการปรับเปลี่ยนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  มีผลกระทบตอกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  โดย
กําหนดใหองคกรที่รับผิดชอบ  ไดแก  คณะกรรมการขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)              
ดําเนินการตรากฎหมายและอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
พ.ศ.  2547  จํานวน  43 ฉบับ  และใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับตามอนุบัญญัติ  จํานวน 28 ฉบับ  
ซ่ึงเปนขอบังคับดานการบรหิารงานบุคคล  จํานวน 18  ฉบับ  และดานกฎหมาย  วินยั  จรรยาบรรณ            
การลงโทษทางวินยั  จํานวน 10 ฉบับ   

โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่รวมกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ไดจัดทําราง 
ขอบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  โดย      
การจัดทําโครงการและแตงตั้งคณะทํางาน  ซ่ึงไดเรียนเชญิ  คุณขจร  จติสุขุมมงคล  ผูอํานวยการสํานักนิตกิาร  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาชวยพจิารณากฎหมายทีย่กรางขึ้น  เมื่อวนัที่  24 -  25 กรกฎาคม  
2551  และแกไขรางกฎหมายใหสมบูรณขึ้น  จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เพื่อพิจารณาราง
กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8  ฉบบั   ดังนี ้
 

5.6.1  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการ  และ 
เงื่อนไขในการสอบสวนพิจารณาทางวินยั  พ.ศ...   
 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  และมาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบกับประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  
มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินยัขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550 
และมาตรฐานการดําเนนิการทางวินยักับขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  ซ่ึงพนจากราชการไปแลว  
พ.ศ.  2550  ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนนิการเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาออกกฎหมาย 
 

/ดังนั้น… 
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ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา 
ทางวินยั และผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  และพนกังานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนมาตรฐานเดียวกนั  
 
สาระสําคัญ 
  1.  หมวด 1  ความทั่วไป 
       1.1 ขาราชการผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินยั หรือ
ผูบังคับบัญชาพบวากระทําผิดวินยั  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และสอบสวนโดย
ไมชักชา 
       1.2  การนับระยะเวลาการดําเนินการ 
  2.  หมวด 2  คณะกรรมการสอบสวน 
       2.1  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       2.2  องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน  : ขาราชการ หรือพนักงาน  อยางนอย 3 คน 
   -  ประธาน  ตาํแหนงไมต่ํากวาหรือเทยีบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 
   -  กรรมการ อยางนอย 2 คน 
   - กรรมการ ตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือมีปริญญาทางกฎหมาย อยางนอย 1 คน 
       2.3  องคประกอบของคําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวน 
       2.4  การแจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 
  3.  หมวด 3  การคัดคานคณะกรรมการสอบสวน 
       3.1  สิทธิของผูถูกกลาวหาในการคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน  และเหตุ
แหงการคัดคาน 
      3.2  วิธีการคัดคาน 
      3.3  การเปลี่ยนแปลงผูไดรับการแตงตัง้เปนกรรมการสอบสวน 
  4.  หมวด  4  การดําเนินการสอบสวน 
  5.  หมวด  5  การลงมติและรายงานการสอบสวน 
  6.  หมวด  6  การสอบสวนพนักงาน  ใหนําความในหมวด 1 ถึง 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  7.  บทเฉพาะกาล  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายทีใ่ชอยูกอนขอบังคับนี้  สวนการพจิารณาสั่งการของผูมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหดาํเนินการตามขอบังคับนี้ 
 

/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา… 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขใน 
การสอบสวนพิจารณาทางวนิัย พ.ศ. .... 

2. รางแบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
2.1 แบบ สว. 1 :  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
2.2 แบบ สว. 2 :  บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 21 
2.3 แบบ สว. 3 :  บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุนขอกลาวหา  ตามขอ  22 
2.4 แบบ สว. 4 :  บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
2.5 แบบ สว. 5 :  บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายถูกกลาวหา 
2.6 แบบ สว. 6 :  รายงานสอบสวน 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ และเงือ่นไขใน 
การสอบสวนพิจารณาทางวนิัย พ.ศ. .... 

2. ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินยั 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550  

3. ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการดําเนนิการทางวนิัยกับขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงพนจากราชการไปแลว  พ.ศ.  2550 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
   

 5.6.2  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสั่งพักราชการหรือ 
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.... 
 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  และมาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

/ใหเปนไปตาม... 
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ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบกับประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  
มาตรฐานการสั่งพักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา           
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับตามความ
ในมาตรา 50  ซ่ึงกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการสั่งพักราชการ
หรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  และผลแหงการสัง่พักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการสั่งพักหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน   
สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๔๗   

  
 
สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงาน 
2.  อธิการบดีจะสั่งใหผูใดพักราชการไดก็ตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
      2.1 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด 

อาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณอัน               
ไมนาไววางใจ และผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และอธิการบดีพิจารณาเห็นวา
ถาใหอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ 

           2.2  มีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน  

หรือกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 
          2.3  ผูนั้นเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง  

หรือตองจําคุกเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 
         2.4  ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด 

อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวา             
เปนผูกระทําผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และอธิการบดีเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได 
ความประจกัษชัดอยูแลววาการกระทําผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 

3.  การสั่งพักราชการใหส่ังพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตผูถูกสั่งพักไดรอง 
ทุกขและผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้น และก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการกอน
การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได  ซ่ึงการรองทุกขตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
เร่ืองรองทุกข 
 

/4.  กรณีถูกกลาวหา… 
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  4.  กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายคดี หรือ      
ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดกระทําโดยประมาท หรืออัยการรับเปน
ทนายแกตางให ถาจะสั่งพักราชการสั่งพักทุกสํานวนทุกคดี และถาภายหลังกระทําความผิดวินัยรายแรงจนถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มขึ้น  หรือถูกฟองคดีอาญาเพิ่มขึ้น  ใหส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีที่เพิ่มขึ้นดวย 
  5.  การสั่งพักราชการ หามสั่งพักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต เปนผูถูกจับใน
คดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา ใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันถูกคุมขัง หรือตองจําคุก  หรือคําสั่งเดิม    
ไมชอบ ตองแกไขใหถูกตอง และใหส่ังพักราชการตามวันที่ออกคําส่ังเดิม 
  6.  การแจงคําส่ังพักราชการ 
  7.  เมื่อขาราชการถูกส่ังใหพักราชการ  และอธิการบดีเห็นวาการสอบสวนอาจไมแลวเสร็จ
โดยเร็ว  อธิการบดีอาจสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
  8.  การสั่งขาราชการที่ดํารงตําแหนงระดับ10 ขึ้นไป หรือตําแหนงศาสตราจารย ออกจาก
ราชการไวกอน ใหนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง 
  9.  การดําเนินการภายหลังทราบผลการสอบสวน...... 
 

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก 

ราชการไวกอน  พ.ศ. .... 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก 
ราชการไวกอน  พ.ศ. .... 

2. ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการสั่งพักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนของ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ. 2550  

3.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

/5.6.3  รางขอบังคับ... 
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5.6.3  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ   

กรณีเจ็บปวยจนไมอาจปฏบิตัิหนาท่ีไดอยางสม่ําเสมอ พ.ศ.... 
 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการ  กรณีเจ็บปวยจน 
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอ   สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในน
สถาบันอุดมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   
 
สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2.  ผูใดเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอใหผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้ง หรือสภา 
มหาวิทยาลัยสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได 
  3.  การสั่งใหออกจากราชการกรณีนี้ใหมหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวน  เวนแตเจ็บปวย
จนไมสามารถปฏิบัติงานไดและมีหลักฐานหรือใบรับรองแพทยแสดงถึงอาการเจ็บปวย  จะสั่งใหออกโดยไม
ตั้งกรรมการสอบสวนก็ได  ทั้งนี้ ตองใหขาราชการทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและ
แสดงพยานหลักฐาน 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ  กรณีเจ็บปวย          
จนไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสม่ําเสมอ    พ.ศ. .... 
 

/เอกสารประกอบการประชุม... 
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เอกสารประกอบการประชุม 

1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ  กรณีเจ็บปวย 
จนไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอ    พ.ศ. .... 

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551   
 
มติท่ีประชุม  เพื่อใหการใหออกจากราชการ  กรณีเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง 
สม่ําเสมอเปนไปดวยความเปนธรรมและชัดเจน  จึงมอบหมายใหโครงการจัดตัง้กองการเจาหนาท่ี 
และโครงการจัดตัง้กองกฎหมาย  กําหนดลกัษณะของการปฏิบัตงิานทีไ่มสม่ําเสมอวามีลักษณะอยางไร   
หรือขาดงานกีว่ัน  หรือตองพักรักษาตัวก่ีวันตามคาํสั่งแพทย  เปนตน  แลวจึงนําเสนอรางขอบงัคับให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอกีคร้ัง  
 
 

5.6.4  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ  
กรณีสมัครไปปฏิบตัิงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ  พ.ศ.... 

 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการกรณสีมัครไปปฏิบัติงาน 
ใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนกังานใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   
 

/สาระสําคัญ… 
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สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2.  การใหขาราชการออกจากราชการในกรณีนี้ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยและผลประโยชนขอทางราชการ  หากมีผลกระทบมหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติก็ได 
  3.  ผูประสงคจะไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการใหยื่นหนังสือ      
(ตามแบบฟอรมท่ีแนบทาย)  แสดงความจํานงตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงอธิการบดี 
 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณี 
สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ    พ.ศ. .... 
  2.  รางแบบคําขอออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของ    
ทางราชการ 
 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณีสมัครไป 
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ    พ.ศ. .... 

2.  แบบคําขอออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆตามความประสงคของ 
ทางราชการ 

3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551   
  
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 

/5.6.5  รางขอบังคับ… 
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5.6.5  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการออกจากราชการกรณี     

ขาดคณุสมบัตหิรือมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ  พ.ศ.... 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติหรือมี 
ลักษณะตองหามในการเขารับราชการ  สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   
 
สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2.  ผูใดขาดคุณสมบัติไมมีสัญชาติไทย ดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนกรรมการพรรค 
การเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง เปนบุคคลลมละลาย  ใหผูนั้นรายงานใหอธิการบดีทราบทันที  
และใหมหาวิทยาลัยส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  หากผูนั้นไมรายงานใหอธิการบดีทราบ  หรือรายงานเท็จ  
หรือปกปดความจริง  หรือไมรายงานเพราะไมรูอันเปนเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเอง  
เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริงแลวใหออกคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  แตทั้งนี้  ตองใหโอกาสผูนั้น
ทราบขอเท็จจริง 
  3.  ผูใดมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวามีสติไมสมประกอบ  ไมรูผิดชอบ  หรือรูสึกผิดชอบใน
บางครั้ง  ใหสงตัวผูนั้นไปรบัการตรวจทางการแพทยเพือ่วินิจฉยัสภาพความสมบูรณทางจิตใจ  และเมื่อเห็นวา
ผูนั้นมีลักษณะเปนโรคทางจิตอยางรุนแรงและเดนชัดอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  หรือวกิลจริต    
ฟนเฟอน  หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 
 

/กรณีผูนั้น… 
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  กรณีผูนั้นไมยอมไปพบแพทยเพื่อรับการตรวจใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง  โดยให
ผูนั้นมีโอกาสทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานอยางเต็มที่  เมื่อผล
การตรวจสอบพบวาไมควรใหรับราชการตอไป เพราะมีลักษณะตองหามตามขางตน ใหอธิการบดส่ัีงใหผูนั้น
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 
  4.  ผูใดเจ็บปวยเร้ือรังเปนเวลาติดตอกันเกนิกวา 6 เดือนขึ้นไป  จนไมสามารถปฏิบัติราชการ
ไดและผลการตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาแมจะรักษาเกนิ 6 เดือนก็ไมอาจหายขาดได  หรือผูนั้นปวยเปนโรค
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.  ใหถือวาผูนัน้เปนคนเสมือนไรความสามารถ  ใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเพราะเหตทุุพพลภาพ 
 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการออกจากราชการกรณขีาดคณุสมบัต ิ
หรือมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ    พ.ศ. .... 
 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการออกจากราชการกรณีขาดคณุสมบัติ 
หรือมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ    พ.ศ. .... 

2.  กฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มลัีกษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2549 

3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551   
  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 
 

/5.6.6  รางขอบังคับ… 
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5.6.6  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ  กรณ ี

ไมเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี พ.ศ.... 

 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการ  กรณีไมเปน        
ผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรอืบกพรองในศีลธรรม   
อันดี  สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๔๗   
 
 
สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2.  ผูใดถูกกลาวหาวาเปนผูขาดคุณสมบัติของการเปนขาราชการกรณีไมเปน        
ผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองในศีลธรรม   
อันดี  ใหผูบังคับบัญชารายงานตออธิการบดีภายใน 5 วันนับแตทราบเหตุ  และแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดย
ดวน   
  3.  เมื่อผลการสอบสวนพบวาผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่ถูกกลาวหา 
ใหอธิการบดส่ัีงใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจง
คําส่ัง 
  กรณีพนกังานมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวทิยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคาํส่ัง 

/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา… 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการใหออกจากราชการ    กรณี 
ไมเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองใน
ศีลธรรม   อันดี  พ.ศ. .... 
 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ   กรณ ี
ไมเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนประมขุหรือบกพรองใน
ศีลธรรม   อันดี  พ.ศ. .... 

2.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551   
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

5.6.7  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศกึษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ  กรณีถูกจําคุกในกรณีความผดิท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ.... 

 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีถูกจําคุกในกรณคีวามผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   
 
สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2.  ผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังศาลหรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่ไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  แตยังไมถึงกับจะตองถูกปลดออกหรือไลออก  ผูมีอํานาจจะสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการก็ได 
  3.  การใหออกจากราชการตามขอ 2  ใหส่ังใหออกตั้งแตวนัที่ตองจําคุกโดยคําส่ังหรือโดยคํา
พิพากษาของศาล   

4.  คําส่ังใหออกตองระบุช่ือตําแหนงของผูถูกสั่งใหออก  เหตุที่ส่ังใหออก  และใหระบวุาผู 
ถูกสั่งใหออกมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวนัไดรับแจงคําส่ัง  กรณพีนักงานมีสิทธิอุทธรณ
ตอสภามหาวทิยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคาํส่ัง 
  5. เมื่อมีคําส่ังใหออกจะตองแจงคําส่ังใหผูนั้นทราบพรอมทั้งสําเนาคําส่ังใหดวยโดยพลัน 
  6.  การสั่งใหผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเทา  และตําแหนงศาสตราจารย
ออกจากราชการใหดําเนินการกราบบังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนบัแตวนัออก
จากราชการ 
  7.  ใหถือวันทีล่งลายมือช่ือรับทราบคําส่ังใหออกจากราชการเปนวนัรับทราบคําส่ังเพื่อ
ประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ 
  หากผูใดไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ัง ใหผูบังคับบญัชาบันทึกสาเหตุ วนัเดือนป เวลา
และสถานที่  พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน  หรือสงสําเนาทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับไปตามที่อยู
ตามหลักฐานของทางราชการ  เมื่อพน 15  วันนับแตวนัที่ปรากฎในใบตอบรับทางไปรษณยีใหถือวาผูนั้น
ทราบคําส่ังแลว 
  8.  ขาราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
 
 

/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา… 
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศกึษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีถูกจําคุกในกรณีความผดิท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  พ.ศ. .... 
 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาและพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีถูกจําคกุในกรณีความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  พ.ศ. .... 

2.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551   
 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

5.6.8  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ 
กรณีถูกสอบสวนวากระทําผดิวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยางรายแรง พ.ศ.... 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินยั  การดําเนนิการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณและ 
การรองทุกข  และการพจิารณาตําแหนงวชิาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการ  กรณีถูกสอบสวน 

วากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินยัอยางรายแรง  สําหรับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนกังานในสถาบันอดุมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตร
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   
 
สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2.  ผูใดถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยัรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัย 
รายแรงได ซ่ึงการกระทําผิดนั้นทําใหมีมลทินหรือมัวหมอง และอธิการบดีเห็นวา หากใหรับราชการตอไปจะ
เปนการเสียหายแกทางราชการ ใหอธิการบดีส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  3.  เมื่อส่ังใหออกตามขอ 2  แลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  หากสภามหาวิทยาลัย
เห็นวาอธิการบดีมิไดดําเนินการทางวินยัหรือมิไดส่ังใหออกจากราชการโดยเครงครัดหรือเปนธรรม   จะสั่งให
อธิการบดีทบทวนการดําเนนิการและสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสมได 

4.  ขาราชการมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวนัไดรับแจงคําส่ัง  กรณ ี
พนักงานมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลยัภายใน 30 วนันับจากวันไดรับแจงคําส่ัง 
   
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

รางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการใหออกจากราชการ   กรณี 
ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  พ.ศ. .... 
 
 
เอกสารประกอบการประชุม 

1.  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ  กรณ ี
ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินยัอยางรายแรง  พ.ศ. .... 

2.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไข 
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

/ระเบียบวารที่  6 ... 
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ระเบียบวารที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 

6.1   บุคลากรขออนุมัติลาศกึษา 
ดวยคณะศิลปศาสตร   มีความประสงคให   นายทรงภพ    ขุนมธุรส   พนักงานใน 

สถาบัน อุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย   ณ  มหาวทิยาลัย
นเรศวร    มีกําหนด  4  ป  ตั้งแตวนัที่  1  พฤศจิกายน  2551  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2555   ดวยทนุโครงการ
เครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา   หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ   
ประจําป  2551   (ทุนประเภท 1ก)   โดยไมไดรับคาจางระหวางลาศกึษา   เนื่องจากบุคคลดังกลาวยังไมพน 
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและปฏบิัติงานยังไมครบ  1  ป   เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  12/2548  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2548    กรณกีารขออนุมัติลาศึกษา  
ฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย   ของพนกังานไมเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กําหนด   ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา   ในการนี้   
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่   จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัตกิารลา
ศึกษาของบุคคลดังกลาว 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. คุณสมบัตผิูประสงคขออนมัุติลาศึกษาภายในประเทศ 
- อายุไมเกนิ  45  ป  นับถึงวันที่เร่ิมตนเปดภาคการศึกษา 
- พนการทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการแลว 
- ผูบังคับบัญชาตั้งแตหวัหนาภาควิชา  ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ไป  รับรอง

วาเปนผูมีความประพฤติดี  และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
- ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแต

กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ 
ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- มีเวลาปฏิบัติราชการภายหลงัจบการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป เวนแต  เปน
การศึกษาตอเนื่องกับสาขาวชิาที่เคยไดรับอนุมัติเดิม 

- กรณีขาดคณุสมบัติตาม ขอ 1.1  หากอธิการบดีเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน  
อยางยิ่ง  จะพจิารณาอนุมัตใิหไปศึกษาตอเปนกรณีพเิศษได  ทั้งนี้  ตองมีระยะเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลาเทากบัระยะ เวลาทีใ่ชในการศึกษา 

 
 

/2. มติที่ประชมุ... 
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2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังาน  คร้ังท่ี  9/2546   

วันท่ี  24  กรกฎาคม  2546  :   
      ที่ประชุมไดมีมติเกีย่วกับการลาศึกษาเตม็เวลา   และการจายคาจางระหวางลาศึกษาเต็ม

เวลา  สําหรับพนักงานในมหาวิทยาลัย  ดงันี้ 
      ลาศึกษาเต็มเวลา   ใหคณะ / หนวยงาน  เปนผูพิจารณา 
      การจายคาจางหรือการจางบุคคลทดแทนระหวางลา   สําหรับพนักงานที่จางดวยเงิน

งบประมาณหรือเงินรายได  ใหขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปน  และดุลยพินิจของตนสงักัด  ทั้งนี้  การจายคาจาง
หรือการจางบคุคลทดแทนระหวางลาศึกษา  ใหเบกิจายจากเงินงบประมาณหรือเงินรายไดของหนวยงานกอน  
หากไมเพียงพอใหขออนุมัติเบิกจายจากเงนิรายไดมหาวิทยาลัย 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 

6.2  ขออนุมัติเปดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  หรือ 
เปดสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเปนพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให  นายอภิศักดิ์  ภูพิพฒัน  ขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8   เลขประจําตําแหนง   193   อัตรา
เงินเดือน  28,100.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร  โอนไปรับราชการ ณ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตั้งแตวนัที่  2  ตลุาคม  2551  เปนตนไป  นัน้ 
   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง  คณะศิลปศาสตร                   
จึงขออนุมัติเปดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือเปดสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สาขาภาษาอังกฤษ  แทนอัตราที่โอนยาย  โดยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  คอื   คุณวุฒิปริญญาโท  หรือเอก  ทางดานภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาองักฤษ   
วรรณคดี  วรรณคดีเปรียบเทยีบ  ภาษาศาสตร  (ภาษาอังกฤษ)  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาองักฤษ 
   
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
 
ปดประชุมเวลา  13.00  น. 
 

                                                                      
(นางสาวสิริรัตน  วงษทอง)                     (นายสุภชัย  หาทองคํา) 

   ผูจดรายงานการประชุม                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล  คร้ังท่ี   
9/2551    
 

            
( ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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